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Matte Oil-Control Anti-Oxidant Moisture Gel Creme

קרם ג'ל חדש המחליק על העור ומרווה אותו
בלחות מידית תוך שהוא מעניק לו גימור מאט
משיי .התכשיר נטול שומן ,מווסת עור שומני וסופח
שומנים והוא מסייע בוויסות ברק העור במשך כל
היום .בשימוש מתמשך הוא מצמצם את מראה
הנקבוביות .מכיל קומפלקס של נוגדי חמצון רבי
עוצמה המסייעים בהגנת העור מפני הנזק שגורמים
הרדיקלים החופשיים ומפני סימני ההזדקנות
הראשונים .העור מרגיש רענן ,חלק ,רך ורווי ומוכן
להתמודד בבטחה עם היום שלפניו.
מחיר מלא לצרכן:
 DayWear 50מ"ל )מאט /רגיל( – ₪ 200
 DayWear 30מ"ל )מאט /רגיל( – ₪ 150
 NightWear Plus 50מ"ל – ₪ 230

רשת האופנה  ,GOLBARYיוצאת במבצע מיוחד
לקראת תחילת הקיץ בחנויות הרשת ובאתר :עד
 50%הנחה על קולקציית הקיץ! המבצע כולל
חולצות ,שמלות ,חצאיות ,מכנסיים ,תיקים ,אביזרים,
אקססוריז ,מוצרי  HOMEועוד.
המבצע יערך החל מה 05.06.17-עד גמר המלאי.
בכל סניפי רשת  GOLBARYובאתרwww.golbary.co.il :
*לפריטים שבמבצע *אין כפל מבצעים

מותג האיפור הבינלאומי
גוונים ורודים חדשים לסדרת השפתונים
שפתון דו-שלבי המעניק לשפתיים צבע עשיר ,לחות
מוגברת ועמידות עד  24שעות.
מחיר .₪ 65 :את מוצרי האיפור של לוריאל פריז
ניתן להשיג ברשתות הפארם ,המזון ,המשביר החדש
לצרכן,אפריל H&O ,ובפרפומריות המובחרות.
L'ORÉAL PARIS

משיק3 :

INFAILLIBLE

קולקציית בגדי הים הצנועים של  SunWayכובשת
את המגזר הדתי .קולקציה המאפשרת נוחות מרבית
במים ,עמידות לכלור ,הגנה מהשמש ,ובעיקר הנאה
 SunWayמציעה למעלה מ 60-שילובים בסיסיים
שיעזרו לך לבחור את בגד הים הצנוע שלך.
את מגוון מוצרי  SunWayניתן לרכוש ב 3-חנויות
המותג :הוד השרון )המסגר  ,(7נמל תל אביב )האנגר
 ,(8ובאילת -בטיילת הילטון ,משלוחים לכל רחבי
הארץ באמצעות האתר www.uvsunway.com

סּוּפרּברזל  -ברזל קומפלקס מבית סופהרב ,הינה
ֶ
פורמולה המיועדת לטיפול ולמניעה של מצבי אנמיה
וחסר בברזל .בפורמולה  4רכיבים חיוניים לטיפול
במצבי אנמיה והעיקרי הינו ברזל ביסגליסינאט
המאפשר ספיגה יעילה פי  4יותר מברזל סולפאט
שהינו הברזל הנפוץ ביותר לשימוש ,ידידותי לעיכול
ואינו גורם לתופעות לוואי .בתוספת חומצה פולית,
 B12וויטמין  Cהמשפר את ספיגת הברזל.
ברזל קומפלקס כשר בהשגחת הבד"ץ עדה החרדית
ירושלים .כמוסה אחת ביום ,עם הארוחה ,או בהתאם
להמלצת רופא מטפל .ניתן להשיג ברשתות הפארם,
בתי הטבע ,בתי המרקחת ,וקופות החולים.

לורד קיטש מציג קולקציית קיץ  ,2017אחד מהצבעים
הבולטים של העונה הוא החאקי שהפך במשך כמה
עונות לצבע אופנתי וחשוב במלתחה .החאקי מופיע
בדגמים עם אזכורים למראה צבאי ,כמו כיסי דגמ"ח,
כפתורים מובלטים ומכנסיים בגזרה משוחררת יותר.
כמו כן ,הוא מופיע בבגדים רומנטיים ,חולצות רקומות,
חצאיות מאובזרות ושמלות פשתן .אין ספק שהחאקי
הוא בחירה קלאסית ומרעננת לימי הקיץ החמים
והעמוסים .קולקציית הקיץ ודגמי החאקי מחכים לך
בחנויות הרשת במבצע מיוחד של עד  60%הנחה.

מותג נעלי הסניקרס היוקרתי  AMA BRANDבקולקציה
חדשה ומהפנטת .מותג נעלי  AMA Brand Deluxeנוצר
בשילוב בין אופנה ועיצוב עילי על ידי שני מעצבים
איטלקים מפירנצה מתוך פנטזיה עבור אלו הרוצים
לבטא סגנון חיים אחר ואישי .הנעליים עשויות בעבודת
יד ומתאימות לשימוש יום יומי ,הן מעוצבות בקפידה
על פי הניחוח האיטלקי .סימן ההיכר של המותג
הינה האות  Mהמעוקלת ,אשר מופיעה על כל דגם.
ניתן להשיג בבוטיקים נבחרים בפריסה ארצית
ביניהן" :גוסיפ" קניון רמת אביב" ,אודל" ראשל"צ
ועוד .פייסבוקwww.facebook.com/amabranddeluxe :
אינסטגרםamabrand.il@ :

קולקציית הנשים של  ZIPעוצבה בהשראת הטרנדים
המובילים לעונה ,שקיבלו אינטרפרטציה ייחודית
והותאמו לעונת הקיץ ולקהל הישראלי :הטרנד
הבוהמייני בשילוב פריטים עם נגיעות של שנות
ה 70-וה ,80-פריטים בניחוח 'סטריט סטייל' והלוק
הספורטיבי ,הדפסים פרחוניים ,גאומטריים ועוד.
להשיג ברשת חנויות  ZIPובאתר המכר www.zipnet.co.il

רשת  SACARAמשיקה סדרת שיער מקצועית
המכילה כ 13-מוצרים לטיפול ,טיפוח ועיצוב
השיער • .הסדרה מתאימה לכל סוגי השיער ובעיקר
לשיער אשר עבר פעולות כימיות כגון החלקה או
צבע .לשימוש יומיומי • .הסדרה ירוקה  -ללא נתרן
כלוריד )=מלחים( ,וללא פראבנים • .בעלת פורמולה
ייחודית שיקומית ,המכילה תערובת שמנים פעילה.
• מאופיינת על ידי מספרים המשקפים את סדר
השימוש מ 1-עד  .12תפקיד השמנים הינו ,הזנת
השיער בלחות ובויטמינים ,כמו כן בשיקום השיער
ממצב פגום ויבש לשיער מלא ,רך למגע ,מלא ברק
וללא נשירה.

ד"ר אודי בר ,מומחה לעיכוב תהליכי הזדקנות ,פיתח
קרם אנטי אייג'ינג ייחודי ומהפכני לפנים ולצוואר:
"קרם דה לה קרם" ) (CRÈME DE LA CRÈMEהנלחם
באופן אפקטיבי בכל סימני הזדקנות העור ובכללם,
רפיון ,קמטוטים ,כתמי גיל והפגת נפיחויות לצד
תיקון נזקי עבר במטען הגנטי של תאי העור .קרם
דה לה קרם ,הוגדר באופן תקדימי על ידי משרד
הבריאות כמייתר צורך בטיפולי עור עמוקים -
וזאת בשל השפעתו המובהקת על טונוס העור
והחלקת קמטים וקמטוטים.
מחיר לצרכן 50 ₪ 550 :מ"ל
ניתן להשיג במרפאתו של ד"ר אודי בר :החשמונאים
 ,68תל אביב יפו ובאתר המרפאהwww.dr-barr.com :

תומס סאבו ,מותג תכשיטי הכסף הבינלאומי ,משיק
בישראל את קולקציית "סודות קטנים – "Little secret
 צמידי חוט עדינים העשויים מפיליגרן ומשלביםאבני חן ומוטיבים שונים .הקולקציה מעוצבת
בסגנון עדין ,שיקי ויוקרתי אך יחד עם זאת משדרת
ניקיון ופשטות.
פייסבוקThomas Sabo :
ניתן להשיג בחנות הדגל תומס סאבו קניון עזריאלי
תל אביב ,קומה 03-5786564 ,2

מאמונט הינו אתר להורים ,נשים בהריון ואחרי לידה
המציע את מיטב המומחים בתחום ,להדרכות וייעוץ
אישי או קבוצתי בחדרים וירטואליים .החל מליווי
הריון עם מיילדות ,קורסי הכנה ללידה ,ייעוץ הנקה,
ייעוץ תזונה ,יועצת משפחתית לטיפול בדיכאון
וחרדה במהלך ההיריון ואחרי לידה ,הדרכות לטיפול
בתינוק ועוד מגוון נושאים ואנשי מקצוע מובילים
בתחומם בדיוק בזמן ובמקום שמתאים לך .מכל
מקום בעולם ניתן להתחבר למערכת של האתר
ולקבל מידע זמין  24/7כל הייעוציים וההדרכות
מתבצעים אונליין בחדרים וירטואליים ייעודיים
באמצעות המחשב או הנייד.
אתר מאמונטwww.mamonet.co.il :

סופר-פארם מזמינה אותך לביוטי סיטי  2017בניהולו
האומנותי של מוטי רייפ .השנה האירוע מציע עולם
תוכן עשיר לנשים :הרצאות ,סדנאות ופאנלים במגוון
נושאים בהשתתפותן של נועה תישבי ,מירי מסיקה,
מיה דגן ,קורין גדעון ,לוסי האריש ,רות קוליאן ,זהבה
גלאון ,איילה חסון ,סנדרה רינגלר ,לינור אברג'יל,
אורנה דץ ,פאולה רוזנברג ,שלי גפני ועוד ...תצוגות
אופנה והשקות בלעדיות למוזמנים .כל זאת בשילוב
חווית קניה ייחודית בחנות פופ אפ ענקית המציעה
מגוון רחב ממיטב מותגי הקוסמטיקה והביוטי.
 ,4-7.7.2017בביתן  ,1גני התערוכה ,ת"א.

 -תוכן שיווקי -

חד

שים על המד

קבוצת רולטיים ,היבואנית הרשמית של שעוני
דניאל וולינגטון בישראל ,משיקה השבוע בישראל,
במקביל להשקה בינלאומית ,את קולקציית השעונים
של המותג בשיתוף פעולה עם אושיית הסטייל
והאחות היפה לבית משפחת קרדשיאן  -קנדל
ג'נר .הקולקציה החדשה הנקראת :קלאסיק פטיט,
מאופיינת בעיצוב מינימליסטי ,מלא שיק ,ומשקפת
במדויק את הגישה העיצובית של המותג ,מראה
נקי ומטופח בסגנון על זמני .התוספת האחרונה לקו
הקלאסיק של דניאל וולינגטון מציעה שעוני  32מ"מ
במראה עכשווי ומינימליסטי.
מחירי השעונים בישראל .₪ 815 :ניתן להשיג ברשת
החנויות אימפרס ברחבי הארץ .למידע על מועדון לוקחות
אימפרס ופרטים נוספיםwww.impress-stores.co.il :

קרליין ,מותג הדאודורנטים המוביל בישראל ,גאה
להשיק סדרת דאודורנטים נושמים בטכנולוגיית
 .Anti stains Systemדאודורנט שקוף במרקם עדין
לטיפוח העור .אינו משאיר סימנים לבנים על הבגד או
על העור ,מעניק הגנה ורעננות למשך  48שעות ,ללא
אלכוהול ,ללא פארבנים ,היפואלרגני.
מחירים דאודורנט נושם  :Invisibleלרגל ההשקה,
במהלך חודש יוני  2017ימכרו מוצרי הסדרה במחיר
הכרות של :דאודורנט רול און  ,₪ 11.90 -לתכולת:
 75מ"ל ,דאודורנט ספריי –  ,₪ 11.90לתכולת200 :
מ"ל) ,מחיר רגיל .(₪ 14.90 – 12.90 :להשיג ברשתות
השיווק והפארם המובחרות.

מותג הקוסמטיקה המוביל בעולם אסתי לאודר
משיק את .DayWear

חברת אס.סי ג'ונסון מציגה :רייד )" ,(RAIDחומת ההגנה
שלך ללילה"  -מכשיר חשמלי המרחיק את היתושים.
עד  720שעות של שקט מיתושים .הקיץ אנחנו גאים
להציע לצרכן הישראלי את המכשיר החשמלי של
 Raidעם בקבוקוני הנוזל .המכשיר בטכנולוגיה
החדשנית ביותר ,מפסיק את פעולתו באופן אוטומטי
לאחר  8שעות ומהווה פתרון מתקדם ובטוח
לשימוש ,ללילות שקטים ללא עקיצות לכל המשפחה.
מחיר מומלץ לצרכן₪ 39.90 :
את מגוון מוצרי "רייד" ניתן להשיג ברשתות השיווק
והפארם המובחרות.

מותג הטיפוח קליניק מרחיב את משפחת
מסירי האיפור  TAKE THE DAY OFFומשיק את
 .TAKE THE DAY OFF CLEANSING BALMנוסחה ייחודית
ועשירה ההופכת תוך כדי עיסוי העור מבאלם
קטיפתי לשמן ניקוי משיי ,המסלק כל לכלוך
וממיס בקלות גם את האיפור העיקש ביותר ,לרבות
תכשירים המכילים מסנן קרינה .העור הנקי מרגיש
רך ,רענן ונינוח עד להדהים.
מחיר לצרכן₪ 129 :
להשיג ברשתות הפארם ,אפריל והמשביר לצרכן.
בחנות קליניק בקניון הזהב בראשל"צ ובחנות
האונליין www.clinique.co.il

